
§ 1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie
OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys∏u Siarkowe-
go „Siarkopol” w Tarnobrzegu, zwana dalej „jednost-
kà”, utworzona zarzàdzeniem Ministra Przemys∏u
Chemicznego z dnia 5 kwietnia 1971 r. w sprawie
utworzenia OÊrodka Badawczo-Rozwojowego pod na-
zwà OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys∏u Siar-
kowego „Siarkopol” w Machowie k. Tarnobrzega,
zmienionym zarzàdzeniem nr 18/Org/86 Ministra Prze-
mys∏u Chemicznego i Lekkiego z dnia 17 lutego
1986 r. oraz zarzàdzeniem nr 153/Org/91 Ministra
Przemys∏u i Handlu z dnia 2 grudnia 1991 r., podlega
likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza
si´ na dzieƒ 1 marca 2004 r.

3. Termin zakoƒczenia dzia∏alnoÊci operatywnej
jednostki up∏ywa z dniem 31 lipca 2004 r.

4. Termin zakoƒczenia likwidacji jednostki wyzna-
cza si´ na dzieƒ 31 sierpnia 2005 r.

§ 2. 1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie
przewidzianym w odr´bnych przepisach dotyczàcych
paƒstwowych osób prawnych.

2. Zobowiàzania jednostki zostanà uregulowane ze
Êrodków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiàzania likwidowanej jed-
nostki obcià˝ajà Skarb Paƒstwa reprezentowany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki.

§ 3. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki
protoko∏em zdawczo-odbiorczym mienie jednostki,
wed∏ug stanu na dzieƒ poprzedzajàcy otwarcie likwi-
dacji.

§ 4. Likwidator przedstawi ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmono-
gram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem sposobu zagospoda-
rowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie
45 dni od daty ostatniego og∏oszenia w prasie
o otwarciu likwidacji jednostki.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 marca 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych kryteriów ustalania udzia∏u operatora w rynku us∏ugi telekomunikacyjnej oraz
sposobu okreÊlania tego udzia∏u

Na podstawie art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca
2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73,
poz. 852, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Kryteriami podstawowymi stosowanymi przy
ustalaniu udzia∏u operatora w rynkach us∏ug teleko-
munikacyjnych, o których mowa w art. 57 ust. 4 usta-
wy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne,
zwanej dalej „ustawà”, sà:

1) dla us∏ug telefonicznych Êwiadczonych w stacjo-
narnych publicznych sieciach telefonicznych —
suma przychodów operatora z tytu∏u op∏at za przy-
∏àczenia urzàdzeƒ koƒcowych do sieci, op∏at abo-
namentowych oraz op∏at za us∏ugi telefoniczne,
uzyskiwanych przez operatora na obszarze, na któ-
rym dany operator uprawniony jest do ich Êwiad-
czenia, w tym przychody z tytu∏u po∏àczeƒ telefo-
nicznych przychodzàcych od operatorów zagra-
nicznych;

2) dla us∏ug telefonicznych Êwiadczonych w rucho-
mych publicznych sieciach telefonicznych — suma
przychodów operatora z tytu∏u op∏at za aktywacj´
urzàdzeƒ koƒcowych, op∏at abonamentowych
oraz op∏at za us∏ugi telefoniczne, uzyskiwanych
przez operatora na obszarze, na którym dany ope-
rator uprawniony jest do ich Êwiadczenia, w tym
przychody z tytu∏u po∏àczeƒ telefonicznych przy-
chodzàcych od operatorów zagranicznych;

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166,
poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.



3) dla us∏ug dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych —
suma przychodów operatora z tytu∏u Êwiadczenia
us∏ug dzier˝awy ∏àczy telekomunikacyjnych, uzy-
skiwanych przez operatora na obszarze, na którym
dany operator uprawniony jest do ich Êwiadcze-
nia;

4) dla us∏ug Êwiadczonych na krajowym rynku po∏à-
czeƒ mi´dzyoperatorskich, w tym po∏àczeƒ we-
wnàtrzsieciowych — suma przychodów operatora
z tytu∏u obs∏ugi ruchu:

a) inicjowanego w jego sieci i kierowanego do sie-
ci innych operatorów,

b) przychodzàcego od innych operatorów i koƒ-
czonego w jego sieci telekomunikacyjnej,

c) przychodzàcego od innych operatorów i kiero-
wanego do sieci innych operatorów oraz 

d) wewnàtrzsieciowego w ca∏oÊci realizowanego
w sieci lub sieciach danego operatora, liczone-
go w taki sposób, jakby operator dokonywa∏
wewn´trznego transferu op∏at za zakoƒczenia
po∏àczeƒ w swojej sieci lub sieciach, przyjmujàc
za podstaw´ tych wyliczeƒ Êrednià stawk´ sto-
sowanà w rozliczeniach mi´dzyoperatorskich za
zakaƒczanie po∏àczeƒ w swojej sieci, a w przy-
padku braku mo˝liwoÊci wyliczenia takiej staw-
ki — Êrednià stawk´ dla danego rodzaju sieci
zaakceptowanà przez Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Preze-
sem URTiP”, za zakaƒczanie po∏àczeƒ w sieci
operatora o znaczàcej pozycji rynkowej. 

§ 2. Kryteriami pomocniczymi, które mo˝na stoso-
waç przy ustalaniu udzia∏u operatora w rynkach us∏ug
telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 57 ust. 4
ustawy, sà:

1) dla us∏ug telefonicznych Êwiadczonych w stacjo-
narnych publicznych sieciach telefonicznych —
liczba abonentów lub ∏àczny czas trwania po∏à-
czeƒ telefonicznych realizowanych w sieci opera-
tora w ramach us∏ug telefonicznych, o których mo-
wa w § 1 pkt 1;

2) dla us∏ug telefonicznych Êwiadczonych w rucho-
mych publicznych sieciach telefonicznych — licz-
ba u˝ytkowników lub ∏àczny czas trwania po∏àczeƒ
telefonicznych realizowanych w sieci operatora
w ramach us∏ug telefonicznych, o których mowa
w § 1 pkt 2;

3) dla us∏ug dzier˝awy ∏àczy — liczba punktów koƒco-
wych, ekwiwalentnych dla ∏àczy 64 kbit/s, liczo-
nych w nast´pujàcy sposób:

a) ka˝de krajowe ∏àcze analogowe liczy si´ jako
dwa punkty koƒcowe,

b) ka˝de mi´dzynarodowe ∏àcze analogowe liczy
si´ jako jeden punkt koƒcowy,

c) ka˝de krajowe ∏àcze cyfrowe liczy si´ jako po-
dwojonà przep∏ywnoÊç tego ∏àcza dzielonà
przez 64 kbit/s,

d) ka˝de mi´dzynarodowe ∏àcze cyfrowe liczy si´
jako przep∏ywnoÊç tego ∏àcza dzielonà przez
64 kbit/s;

4) dla us∏ug Êwiadczonych na krajowym rynku po∏à-
czeƒ mi´dzyoperatorskich, w tym po∏àczeƒ we-
wnàtrzsieciowych — liczba minut ruchu, o którym
mowa w § 1 pkt 4.  

§ 3. 1. Udzia∏ operatora w rynkach us∏ug telekomu-
nikacyjnych, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy,
ustala si´ na podstawie:

1) danych przekazywanych przez operatorów w rocz-
nych sprawozdaniach i informacjach, o których
mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, lub

2) danych zgromadzonych w ramach post´powania
w sprawie okreÊlenia pozycji rynkowej operatora,
lub

3) innych, posiadanych przez Prezesa URTiP, udoku-
mentowanych i uznawanych za wiarygodne da-
nych i informacji.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny
byç sporzàdzane w sposób pozwalajàcy na przypo-
rzàdkowanie ich poszczególnym województwom.

§ 4. Sposób ustalania udzia∏u operatora w rynku
us∏ugi telekomunikacyjnej okreÊla si´, bioràc pod
uwag´ w szczególnoÊci:

1) kryteria, jakie b´dà brane pod uwag´ przy ustala-
niu udzia∏u operatora w rynku danej us∏ugi teleko-
munikacyjnej;

2) wielkoÊç us∏ugi telekomunikacyjnej operatora,
w zakresie której ustalana jest jego pozycja;

3) ca∏kowità wielkoÊç rynku us∏ugi telekomunikacyj-
nej, o której mowa w pkt 2, stanowiàcà sum´ wiel-
koÊci us∏ug telekomunikacyjnych wszystkich ope-
ratorów dzia∏ajàcych na tym rynku;

4) stosunek wielkoÊci us∏ugi telekomunikacyjnej ope-
ratora, w zakresie której ustalana jest jego pozycja,
do ca∏kowitej wielkoÊci rynku us∏ugi telekomuni-
kacyjnej, stanowiàcà sum´ wielkoÊci us∏ug teleko-
munikacyjnych wszystkich operatorów dzia∏ajà-
cych na tym rynku.

§ 5. Post´powania w sprawie ustalenia udzia∏u
operatora w rynku danej us∏ugi telekomunikacyjnej,
wszcz´te i niezakoƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia, prowadzi si´ dalej na pod-
stawie dotychczasowych przepisów. 

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra ¸àcznoÊci
z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych kry-
teriów ustalania udzia∏u operatora w rynku us∏ugi te-
lekomunikacyjnej oraz sposobu okreÊlania tego udzia-
∏u (Dz. U. Nr 31, poz. 358).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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